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A  L ' Ú L T I M A

televisió d’allà, LATV), va 
a Microteatre Barcelona 
(Bailèn, 194). «Hi vaig 
sovint per veure obres o 
només per prendre una 
cervesa perquè sé que 
em trobaré amb algun 
amic». A Cervera 
l’«enamora» el projecte 
que va iniciar la seva 
amiga Libe el juliol del 
2015. «Amb un fill, va fer 
un cop de cap i va 
demanar un crèdit de 
per vida per muntar-lo 
perquè creia que faltava 
aquest format a la ciutat: 
en cinc sales de 15 
metres quadrats, 15 
persones veuen obres de 
15 minuts». 
 L’intèrpret hi 
assisteix com a especta-
dor, però també hi ha 
actuat amb Roser Ràfols, 
Mariona Ribas, Anna 
Bertran, Ares Teixidó... 
«Sempre fan coses 
interessants i a vegades 

N’HI HA PROU DE XERRAR 
una estona amb Sergi 
Cervera (Barcelona, 
1985) per adonar-se que 
és un home inquiet i 
entusiasta, capaç de 

buscar-se la vida a Los 
Angeles perquè el 
panorama aquí era un 
desert. «¿American 
dream? ¡No! Instint de 
supervivència». Així que, 

quan s’avorreix a casa el 
mig any que corre per 
aquí (l’altre mig viu i 
treballa a la ciutat 
californiana, on fa 
esquetxos per a una 

JORDI COTRINA

A  L ’ Ú L T I M A

SERGI CERVERA  
UN «ENAMORAT» DE  

MICROTEATRE BARCELONA
L’intèrpret que dona vida a Albert Rivera a ‘Polònia’ i a partir 
del 5 de març encarnarà Donald Trump al musical  
‘The Trumps’ (Teatre del Raval), és un assidu fan d’aquest 
espai, on també ha actuat alguna vegada

el museu imaginari



15

16 DE FEBRER DEL 2018 — ON BARCELONA

#igersbcn

@stoptheroc

11.501 likes

«ESPERA EMMARCADA. El contrast 
entre la geometria arquitectònica i 
l’element humà és un tret de la 
meva galeria», explica Roc Isern.

Fer arrels 

LA MIMOSA DEL NOU PARC 
CENTRAL DE MATARÓ

Quan els altres arbres llangueixen per fred 
i falta de llum, la mimosa sembla desafiar 
l’hivern exhibint les seves boniques flors 
globoses de color groc. La mimosa del Nou 
Parc Central de Mataró, situada al costat 
d’unes eritrines i plàtans també resse -
nyables, sobresurt pel seu tronc d’1,5 me-
tres de perímetre en una espècie que sol 
tenir un aspecte arbustiu. El jardí, com 
m’explica Joan Carbonell, cap de jardineria 
de Mataró, es va inaugurar l’any 2000 en 
un antic terreny agrari i amb un viver de 
plantes, on també és possible observar un 
equipament arquitectònic singular, la Casa 
Capell. Avui, unit a l’antic Parc Central, 
constitueix un pulmó verd de 200.000 
hectàrees. Les mimoses blanques abans 
eren molt populars per a l’elaboració de 
rams, però el seu caràcter invasiu n’està 
arraconant el cultiu. — 

Antonio Madridejos

‘ACACIA ’ 
Nom comú Mimosa, mimosa blanca 
Origen Austràlia 
 Desconeguda. Cap al 1970 
Lloc Mataró. Nou Parc Central. En un parterre  
de l’interior. Zona sud

s’omple de gom a gom. 
És un lloc d’inspiració 
total», diu l’actor, que 
encarna Albert Rivera i 
Raül Romeva a Polònia, 
i que el 5 de març 
estrenarà The Trumps, 
«una broma que va 
començar entre amics 
[el compositor Joan 
Olivé i el guionista Xavi 
Morató]» i que s’ha 
convertit en un musical 
al Teatre del Raval amb 
Mingo Ràfols com a Kim 
Jong-un i videocameos 
de Lloll Bertran, David 
Guapo i Mont Plans, 
entre altres. La brometa 
fins i tot ha convençut 
patrocinadors (Adpone i 
Cava Àngel) que mai 
s’han relacionat amb la 
faràndula. Però 
l’entu siasta Cervera 
convenceria qualsevol 
per invertir fins i tot a 
Microteatre Barcelona. — 
Ferran Imedio

«ÉS UN LLOC MOLT 
INSPIRADOR. VAIG 
A VEURE-HI OBRES 
O A PRENDRE  
UNA CERVESA»

FAN DEL FORMAT MINI 
L’actor Sergi Cervera,  
a Microteatre Barcelona,  
un espai que va crear  
la seva amiga Libe el 2015  
i on va molt sovint.

13.246 

«REALITATS PARAL·LELES. Un simple 
bassal es pot convertir en un 
oceà», constata aquest arquitecte 
a la Barceloneta.


